
 Prószków, 22.10.2020 r. 

RO.0002.27.2020.ORM 

 
Z A W I A D O M I E N I E     

 

     Zawiadamia się mieszkańców Gminy Prószków, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w 

Prószkowie w dniu 30 października 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Publicznego Żłobka w 

Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 1G. 

 

Porządek  obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki (druk nr 185), 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 

niezurbanizowanych wsi Złotniki (druk nr 186), 

3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla 

terenów produkcyjnych) (druk nr 187), 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Górki (druk nr 188), 

5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej zabudowanej (druk nr 189), 

6) pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 

Opole – Lubrza (druk nr 190), 

7) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji „Krapkowice” (druk nr 191), 

8) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Prószków (druki nr 192), 

9) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (druk nr 193), 

10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków (druk nr 194). 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.  

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  

 wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej  

 instytucji kultury za I półrocze 2020 r.  

7. Petycja z dnia 17.09.2020 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach przy  

 ul. Sportowej. 

8. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego znak: PN.III.4131.1.97.2020.CW z dnia 1  

 października 2020 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady  

 Miejskiej w Prószkowie nr XXVI/177/2020 z dnia 11 września 2020 r. wraz z  

Rozstrzygnięciem nadzorczym w tej samej sprawie wydanym w dniu 15 października 2020 r.      

9. Informacja Burmistrza Prószkowa z dnia 22.10.2020 r. o wyznaczeniu na terenie gminy  

 Prószków podmiotu do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wraz z  

 informacją z dnia 08.10.2020 r. przedłożoną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu  

 dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Opolu w zakresie wykonywania pracy przez  

 skazanych oraz dotychczasowej współpracy z wyznaczonymi przez organ gminy  

 zakładami.  

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Prószków za rok szkolny  



 2019/2020.  

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad.   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

              w Prószkowie  

                         /-/ 

             Lucjan Dzumla  

 

 

 

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Prószkowie 
Obrady Rady Miejskiej w Prószkowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń   
rejestrujących  obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty[1]. Uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w 
Prószkowie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na rejestrację w trakcie posiedzenia wizerunku oraz głosu, co 
jest obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. 
[1] Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) 

 

http://bip.proszkow.pl/2494/746/zawiadomienie-o-vi-sesji-rady-miejskiej-w-proszkowie-w-dniu-29-marca-2019-r.html#_ftn1
http://bip.proszkow.pl/2494/746/zawiadomienie-o-vi-sesji-rady-miejskiej-w-proszkowie-w-dniu-29-marca-2019-r.html#_ftnref1

